
 )دراسة حاله بحيرة المنزلة(إقتصاديات إنتاج األسماك في البحيرات الشمالية 

 

٢٢٥٩
  إقتصاديات إنتاج األسماك في البحيرات الشمالية

 )دراسة حاله بحيرة المنزلة(
   عادل محمد عبد الوهاب صالح/ د

   معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى -باحث 
  : مقدمة

 مليار جنيه تمثـل     ١٨,١تساهم بحوالى     تعتبر األسماك أحد وأهم مكونات القطاع الحيوانى الهامة، حيث          
مـن قيمـة الـدخل    % ٨,٨ مليار جنيه، ونحـو  ٤٥,٩ الدخل الحيوانى والبالغ حوالى  من قيمة % ٣٩,٤نحو  

كما أن األسـماك بـديل جيـد        . )٨()٢٠١٤ -٢٠١٢( مليار جنيه خالل الفترة      ٢٠٦,١الزراعى البالغ حوالى    
  .للحوم الحمراء وخاصة فى ظل إرتفاع أسعارها

 ألف طـن  ١٠٩,٦عية حيث يتم إنتاج حوالى    وتتنوع مصادر الثروة السمكية فى مصر إلى المصادر الطبي        
 ألف طن، وينتج نهر النيل وفروعـه  ١٣٥,٢من البحرين األحمر والمتوسط، وتنتج البحيرات الشمالية حوالى      

 ألف طن، والمصادر غير الطبيعية والتى يقصد بها األستزراع السمكى والتـى بلـغ المتوسـط    ٦٦,٨حوالى  
 ١,٤وقد بلغ المتوسط السنوى لإلنتاج حـوالى        . ف طن بمختلف أنماطه    أل ١٠٨٤السنوى لإلنتاج منها حوالى     

 مليون طن، وقد بلغ متوسط نصيب الفـرد  ١,٧مليون طن واالستهالك المحلى من األسماك فى مصر حوالى         
  .)٧ (سنة خالل نفس الفترة/  كجم٢٠,٧حوالى 

  : المشكلة البحثية
 أن اإلنتاج المحلى ال يفى بمتطلبات االستهالك بالرغم من تعدد مصادر الثروة السمكية فى مصر إال

وتعتبر بحيرة المنزلة من المصادر األساسية لإلنتاج السمكى إال أنه فى السنوات األخيرة تعرضت . المحلى
 ١٣٠ ألف فدان إلي حوالي ٧٥٠تلك البحيرة لكثير من المشاكل أدت إلى إنخفاض المساحة الكلية بها من 

  . ، باإلضافة إلى التلوث الذى تتعرض له البحيرة)٦(فاض اإلنتاج الكلىألف فدان وبالتالى إنخ
  : هدف البحث

تطور اإلنتاج : يستهدف البحث التعرف على الجوانب الفنية واإلقتصادية المتعلقة ببحيرة المنزلة مثل
فى  العاملة لصيدا ومراكب للصياد االنتاجية السمكى فى مصر، األهمية النسبية لبحيرة المنزلة، تطور الكفاءة

 محددات اإلنتاج السمكى لبحيرة المنزلة، أهم المشاكل التى تتعرض لها البحيرة للوقوف على ،المنزلة بحيرة
   .أسباب تدهور اإلنتاج من تلك البحيرة ومن ثم وضع الحلول المناسبة ألعادتها إلى سابق عهدها

   :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
تخدم اعتمد على التحليل الوصفى والكمى للبيانات التى تم جمعها للفترة  المساالسلوب البحثى

لتحليل المتغيرات المطلوب دراستها خالل هذه الفترة كفترة واحدة أوتقسيمها إلى فترتين ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(
اً لما من خالل االستعانة بالمتغيرات االنتقالية لتعبر عن االنتقال بين الفترتين حال تطلب األمر ذلك، ووفق

النموذج االتجاهى المقدر للفترة الكلية بادخال متغير  وقد تم استخدام. تحدده األشكال االنتشارية للبيانات
والذى ينشطر الى فترتين أولى وثانية ، Ŷi = α1 + B1Xi + α2 Di + B2Xi Di : ىكاألتانتقالى واحد 

عطاء المتغير إال االنتشارية، حيث تم وسيختلف طول الفترتين وفقاً لمالحظة التغير الواضح من األشك
نتقالى القيمة صفر خالل سنوات الفترة األولى، والقيمة واحد خالل سنوات الفترة الثانية، وعلى ذلك تكون الا

فتأخذ أى من الصور التالية وذلك وفقاً   الثانيةما معادلة الفترةأ، Ŷi = α1 + B1Xi  :معادلة الفترة األولى هى
 = Ŷi :  تكون معادلة الفترة الثانية هىα2 ،B2 حالة ثبوت المعنوية االحصائية لكل من -١: للحاالت االتية

(α1 + α2) + (B1 + B2) Xi حيث يكون التغير اإلتجاهى بين الفترتين فى كل من المعلمة التقاطعية ،
 الثانيةمعادلة الفترة  تكون B2، وعدم ثبوتها للمعلمة α2 حالة ثبوت المعنوية االحصائية للمعلمة -٢. والميل

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢٦٠
 حالة ثبوت -٣. حيث يكون التغير بين الفترتين فى المعلمة التقاطعية فقطŶi = (α1 + α2) + B1Xi هى  

 :  هىالثانية تكون معادلة الفترة α2 وعدم ثبوتها للمعلمة B2المعنوية اإلحصائية للمعلمة 
Ŷi = α1 + (B1 + B2) Xi الميل فقط حيث يكون التغير بين الفترتين فى.  

 Ŷi = α1 + B1X  تكون المعادلة α2 ،B2أما فى حالة عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية لكل من المعلمتين 
معبرة عن الفترة الكلية حيث يشترك أو يتزامن كل من منحنى الفترة األولى والثانية فى نفس التقاطع والميل،                  

 تعبـر عـن المتغيـر     Di تعبر عن الـزمن،      Xiكى،   تعبر عن المتغير التابع أو اإلنتاج السم       Ŷiويالحظ أن   
  .)٩( فى الميلالتغير B2، التقاطع  معامل التغير فىα2 معامل اإلنحدار، B1 معامل التقاطع، α1اإلنتقالى، وأن 

 -٢٠١٥(كما استخدم البحث التنبوء المستقبلى لالستهالك واإلنتاج السمكى لبحيرة المنزلة خـالل الفتـرة     
المحسوبه فى معادلة اإلتجاه العام، بينما تم التنبوء بحـل          % ٥ ونوى لإلستهالك بلغ نح   بمعدل نمو س  ) ٢٠٢٥

لزيادة اإلنتاج واالكتفـاء الـذاتى مـن أسـماك          % ١٠،  %٨،  %٥مشاكل بحيرة المنزلة بمعدالت إفتراضية      
  .   البحيرة

ة واستصالح األراضى وقد استند البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة بوزارة الزراع
اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتم االستعانة ببعض األبحاث 

  .والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع البحث
   :فى مصر  األهمية النسبية لإلنتاج السمكى من مصادره المختلفة-

النسبية لإلنتاج السمكى فى مصر من مصادره المختلفة تبين أن والذى يبين األهمية ) ١(بدراسة جدول 
 ألف طن ١٠٣٢اإلنتاج من األستزراع السمكى يمثل المرتبة األولى حيث بلغ متوسط اإلنتاج منه حوالى 

وتبين أن .  ألف طن١٣٩٥من اإلنتاج السمكى المصرى خالل الفترة والذى بلغ حوالى % ٧٣,٩تمثل نحو 
من اإلنتاج الفعلى لنفس % ٩,٤ ألف طن تمثل نحو ١٣١ قد بلغ متوسط إنتاجها حوالى البحيرات الشمالية

من اإلنتاج % ٨,٢ ألف طن تمثل نحو ١١٤,٥الفترة أما البحار فقد بلغ متوسط اإلنتاج السمكى منها حوالى 
  ألف طن تمثل ٧٤,٩وتبين من نفس الجدول أن متوسط اإلنتاج السمكى لنهر النيل وفروعه بلغ حوالى . الكلى

خالل الفترة ) باأللف طن(األهمية النسبية لإلنتاج السمكى من مصادره المختلفة فى مصر ) ١(جدول 
)٢٠١٤ -٢٠١٠(  

  اإلنتاج السنوات
 الكلى

األستزراع 
البحيرات  % السمكى

نهر النيل  % البحار % الشمالية
مصايد  % وفروعه

 % أخرى
٣,٥  ٤٦,٢  ٦,٥  ٨٤,٦  ٩,٣  ١٢١,٤  ١٠,٢  ١٣٣  ٧٠,٥  ٩١٩,٦  ١٣٠٥  ٢٠١٠  
٣,٣ ٤٦,١ ٦,٦ ٨٩,٧ ٩,٠ ١٢٢,٣ ٨,٦ ١١٧,١ ٧٢,٥ ٩٨٦,٨ ١٣٦٢ ٢٠١١ 
٣,٣ ٤٥,١ ٤,٨ ٦٦,٦ ٨,٣ ١١٤,٢ ٩,٤ ١٢٨,٤ ٧٤,٢ ١٠١٨ ١٣٧٢ ٢٠١٢ 
٢,٥ ٣٥,٨ ٤,٦ ٦٧,٧ ٧,٣ ١٠٦,٧ ١٠,٠ ١٤٤,٩ ٧٥,٤ ١٠٩٧ ١٤٥٤ ٢٠١٣ 
٢,٦ ٣٨,٨ ٤,٥ ٦٦,١ ٧,٣ ١٠٧,٨ ٨,٩ ١٣٢,٣ ٧٦,٧ ١١٣٧ ١٤٨٢ ٢٠١٤ 
 ٣,١ ٤٢,٤ ٥,٤ ٧٤,٩ ٨,٢ ١١٤,٥ ٩,٤ ١٣١ ٧٣,٩ ١٠٣٢ ١٣٩٥ المتوسط
   .وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، احصاءات الثروة السمكية، أعداد مختلفة: المصدر

 تمثـل نحـو      ألف طـن   ٤٢,٤من إنتاج الجمهورية أما باقى المصادر فقد بلغ متوسط إنتاجها حوالى            % ٥,٤
 .من المتوسط السنوى إلجمالى اإلنتاج السمكى فى مصر% ٣,١

  :تطور اإلنتاج واألستهالك وحجم الفجوة السمكية الفعلية والمتوقعة -
  :تطور المتغيرات اإلقتصادية لإلنتاج السمكى فى مصر: أوالً

لى من األسماك فى إلى أن المتوسط السنوى لإلنتاج الك) ٢(تشير بيانات جدول :  اإلنتاج السمكى-١
 ألف طن، وتبين أن هذا المتوسط يقع بين حدين أعالهما وأدناهما بلغ حوالى ١٠٦٩مصر قد بلغ حوالى 

 على الترتيب، بزيادة ونقص عن المتوسط بلغ حوالى ٢٠٠٠، ٢٠١٤ ألف طن وذلك عامى ٧٢٤، ١٤٨٢
إلى أن هناك زيادة معنوية ) ٣(دول وتشير بيانات االتجاه العام بج.  ألف طن خالل فترة الدراسة٣٤٥، ٤١٣
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من المتوسط السنوى خالل فترة  % ٥,٣ ألف طن سنوياً بمعدل تغير سنوى بلغ نحو ٥٧,٢بحوالى احصائياً 
  .الدراسة

أن متوسط المتاح من اإلستهالك السمكى ) ٢(توضح بيانات جدول :  المتاح لإلستهالك السمكى-٢
 ألف طن وأن هذا المتوسط يقع بين كميتين بلغ ١٣٠١ حوالى ، بلغ)٢٠١٤ -٢٠٠٠(فى مصر خالل الفترة 

 بزيادة ونقص عن المتوسط بلغ ٢٠٠٠، ٢٠١٤ ألف طن وذلك عامى ٩٤٧، ٢٠٤١أعالهما وأدناهما حوالى 
تبين وجود زيادة معنوية احصائياً ) ٣(وبتقدير بيانات االتجاه العام بجدول .  ألف طن٣٥٤، ٧٤٠حوالى 
  .  من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة% ٥,١نوياً بمعدل تغير سنوى بلغ نحو  ألف طن س٦٦,٢بحوالى 

أن متوسط كمية الفجوة السمكية قد بلغ حوالى ) ٢(تبين بيانات جدول :  حجم الفجوة السمكية-٣
 وأدناهما ٢٠١٤ ألف طن عام ٥٥٩ ألف طن، وأن هذا المتوسط يقع بين كميتين أعالهما حوالى ٢٣٠

 ألف طن، وتشير بيانات ٩٧١، ٣٢٩، بزيادة ونقص عن المتوسط بلغ حوالى ٢٠٠٣طن عام  ألف ١٣٢,٩
  ).٢٠١٤ -٢٠٠٠(االتجاه العام إلى وجود ثبات نسبى فى كمية الفجوة السمكية طول فترة الدراسة 

  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(خالل الفترة ) باأللف طن(تطور المتغيرات اإلقتصادية لإلنتاج السمكى فى مصر ) ٢(جدول 
 السنوات اإلنتاج الكلى اإلستهالك السمكى حجم الفجوة  %نسبة االكتفاء 

٢٠٠٠ ٧٢٤ ٩٤٧ ٢٢٣-  ٧٦,٥ 
٢٠٠١ ٧٧٢ ١٠٣٠,٨ ٢٥٨,٨-  ٧٤,٩ 
٢٠٠٢ ٨٠١ ٩٤٩,٤ ١٤٨,٤-  ٨٤,٤ 
٢٠٠٣ ٨٧٦ ١٠٠٨,٩ ١٣٢,٩-  ٨٦,٨ 
٢٠٠٤ ٨٦٥ ١٠٦٧,١ ٢٠٢,١-  ٨١,١ 
٢٠٠٥ ٨٨٩ ١١٠٩,٩ ٢٢٠,٩-  ٨٠,١ 
٢٠٠٦ ٩٧١ ١٢١٨ ٢٤٧-  ٧٩,٧ 
٢٠٠٧ ١٠٠٨ ١٢٦١,٦ ٢٥٣,٦-  ٧٩,٩ 
٢٠٠٨ ١٠٦٨ ١٢٢٩,٣ ١٦١,٣ -  ٨٦,٩ 
٢٠٠٩ ١٠٩٣ ١٢٥٦ ١٤٠ -  ٨٧,٠ 
٢٠١٠ ١٣٠٥ ١٥٢٧ ٢٢٢ -  ٨٥,٥ 
٢٠١١ ١٣٦٢ ١٥١٧ ١٥٥ -  ٨٩,٨ 
٢٠١٢ ١٣٧٢ ١٦٨٧ ٣١٥ -  ٨١,٣ 
٢٠١٣ ١٤٥٤ ١٦٦٦ ٢١٢ -  ٨٧,٣ 
٢٠١٤ ١٤٨٢ ٢٠٤١ ٥٥٩ -  ٧٢,٦ 
 سطالمتو ١٠٦٩ ١٣٠١ ٢٣٠,١ -  ٨٢,٢

  .وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، احصاءات اإلنتاج السمكى، أعداد مختلفة: المصدر
  ) باأللف طن( اإلقتصادية لإلنتاج السمكى فى مصر اإلتجاه الزمنى العام لتطور المتغيرات) ٣(جدول 

  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(خالل الفترة 
 %معدل التغير  ٢معامل التحديد ر وسطالمت المعادلة البيان

  ١س٥٧,٢ + ٦١١,٧= ^ص اإلنتاج الكلى
)                   ١٧,٣(*  

٥,٣ ٠,٩٥ ١٠٦٩  
  ١س٦٦,٢ + ٧٦١,٨= ^ص اإلستهالك

)                   ٥,١ ٠,٨٧ ١٣٠١ *)٩,٨٧ 

  ١س١٠,٠٢ -١٤٩,٩ -= ^ص الفجوة السمكية
)                     -٠,١٢ ٢٣٠ )١,٧ - 

نسبة االكتفاء 
  %الذاتى 

  ١س٠,٢٨ + ٨٠,٠١= ^ص
)                   ٠,٠٢ ٨٢,٢ )٠,٩١ - 

  .٠,٠١تشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالى .            * األرقام بين األقواس تشير إلى قيم ت() 
  ).٢(حسبت من بيانات جدول  :المصدر

إلى أن المتوسط السنوى لنسبة ) ٢(يانات جدول تشير ب:  نسبة االكتفاء الذاتى من األسماك-٤
، وأن هذا المتوسط تقع بين نسبتين بلغت أعالهما %٨٢,٢االكتفاء الذاتى من األسماك فى مصر، بلغ نحو 

 على الترتيب، وبتقدير االتجاه العام بجدول ٢٠١٤، ٢٠١١وذلك عامى % ٧٢,٧، %٨٩,٨وأدناهما نحو 
  .ذبذب حول المتوسط السنوى خالل الفترة المشار إليهايتبين أن االكتفاء الذاتى يت) ٣(

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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  : تطور المتغيرات اإلقتصادية المتوقعة لإلنتاج السمكى فى مصر: ثانياً

أن المتوسط السنوى لإلستهالك المتوقع خالل الفترة ) ٤( توضح بيانات جدول : اإلستهالك المتوقع .١
 ألف طن، وتبين أن هذا المتوسط يقع ٢٦٦٨ حوالى قد بلغ% ٥المذكورة، والتى تم التوقع فيها بمعدل نمو 

 على الترتيب ٢٠١٥ ألف طن عام ٢١٤٣، وأدناهما ٢٠٢٥ ألف طن عام ٣٤٩٠بين حدين بلغ أعالهما 
 .  ألف طن عن المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة٥٢٥، ١٧٨بزيادة ونقص بلغ حوالى 

سط السنوى لإلنتاج المتوقع خالل فترة الدراسة إلى أن المتو) ٤( يشير جدول : اإلنتاج الكلى المتوقع .٢
، ويبين أن ذلك المتوسط يقع %٥ ألف طن عند فرض حل مشاكل بحيرة المنزلة بنسبة ٢٠١٠يصل إلى 

 ٤٥٤، ٥٢٤ ألف طن بزيادة ونقص عن المتوسط بحوالى ١٥٥٦، ٢٥٣٤بين حدين أعالهما وأدناهما 
 ٢٠١٥، ٢٠٢٥ ألف طن ذلك عامى ١٦٠١، ٣٤٥٦ى فى حين بلغ الحد األعلى واألدنى حوال. ألف طن

 ألف طن ٢٤٢٢ ألف طن عن المتوسط البالغ حوالى ٨٢١، ٧٠٩على الترتيب بزيادة ونقص حوالى 
يتضح أن المتوسط ) ٤(ومن نفس جدول . خالل نفس الفترة% ٨وذلك عند حل مشاكل البحيرة بنسبة 

قد % ١٠ تم التوقع فيها بحل مشاكل البحيرة بنسبة السنوى لإلنتاج المتوقع خالل الفترة المذكورة والتى
 ألف طن ١٦٣٠، ٤٢٢٩ ألف طن، وأن هذا المتوسط يقع بين حدين أعالهما وأدناهما ٢٧٤٧بلغ حوالى 

 ألف طن عن المتوسط السنوى ١١١٧، ١٤٨٢على الترتيب بزيادة ونقص حوالى  ٢٠١٥، ٢٠٢٥عامى 
 .خالل نفس الفترة

أن المتوسط السنوى لحجم الفجوة المتوقعة قد بلغ ) ٤(يتضح من جدول : توقعة حجم الفجوة السمكية الم .٣
، وأن هذا المتوسط يقع بين حدين %٥ ألف طن مع فرض حل مشكلة البحيرة بنسبة ٧٥٨,١حوالى 

 ألف طن ١٧١,١ بنقص فى الفجوة عن المتوسط السنوى بحوالى ٢٠٢٥ ألف طن عام ٩٥٦,٢أعالهما 
 ١٩٨ حيث زادت الفجوة عن المتوسط السنوى بحوالى ٢٠١٥ ألف طن عام ٥٨٧وأدناهما . لنفس العام

 .العامألف طن لنفس 
خالل الفترة ) باأللف طن(تطور المتغيرات اإلقتصادية المتوقعة لإلنتاج السمكى فى مصر ) ٤(جدول 

)٢٠٢٥-٢٠١٥(  
اإلستهالك  السنوات حجم الفجوة المتوقعة  اإلنتاج المتوقع 

 %١٠ %٨ %٥ %١٠ %٨ %٥ المتوقع 
٥١٢,٩- ٥٤٢,٥- ٥٨٧,٠- ١٦٣٠ ١٦٠١ ١٥٥٦ ٢١٤٣ ٢٠١٥ 
٤٥٧- ٥٢١,٦- ٦١٦,٢- ١٧٩٣ ١٧٢٩ ١٦٣٤ ٢٢٥٠ ٢٠١٦ 
٣٩٠- ٤٩٥,٦- ٦٤٦,٨- ١٩٧٣ ١٨٦٧ ١٧١٦ ٢٣٦٣ ٢٠١٧ 
٣١٠,٨- ٤٦٤,٣- ٦٧٩,٦- ٢١٧٠ ٢٠١٦ ١٨٠١ ٢٤٨١ ٢٠١٨ 
٢١٧,٨- ٤٢٧,٠- ٧١٣,٦- ٢٣٨٧ ٢١٧٨ ١٨٩١ ٢٦٠٥ ٢٠١٩ 
١٠٩,٣- ٣٨٣,٠- ٧٤٩,٢- ٢٦٢٦ ٢٣٥٢ ١٩٨٦ ٢٧٣٥ ٢٠٢٠ 
١٦,٦ ٣٣١,٦- ٧٨٦,٦- ٢٨٨٩ ٢٥٤٠ ٢٠٨٥ ٢٨٧٢ ٢٠٢١ 
١٦٢,٩ ٢٧٢,٠- ٨٢٦- ٣١٧٨ ٢٧٤٣ ٢١٨٩ ٣٠١٥ ٢٠٢٢ 
٣٢٩,٨ ٢٠٣,٤- ٨٦٧,٣- ٣٤٩٦ ٢٩٦٣ ٢٢٩٩ ٣١٦٦ ٢٠٢٣ 
٥٢١,٦ ١٢٤,٧- ٩١٠,٧- ٣٨٤٥ ٣٢٠٠ ٢٤١٤ ٣٣٢٤ ٢٠٢٤ 
٧٣٩,٥ ٣٤,٩- ٩٥٦,٢- ٤٢٢٩ ٣٤٥٦ ٢٥٣٤ ٣٤٩٠ ٢٠٢٥ 
 ٢٠,٧- ٣٤٥,٥- ٧٥٨,١- ٢٧٤٧ ٢٤٢٢ ٢٠١٠ ٢٦٦٨ المتوسط
  ).٢(حسبت من بيانات جدول : المصدر

 ألف طن لنفس الفترة عند حل مشاكل ٣٤٥,٥فى حين بلغ المتوسط السنوى لحجم الفجوة حوالى     
 بزيادة ٢٠١٥ ألف طن عام ٥٤٢,٥، وأن هذا المتوسط يقع بين حدين أعالهما %٨بحيرة المنزلة بنسبة 

 ونقص فى ٢٠٢٥ ألف طن عام ٣٤,٩ ألف طن، وأدناهما ١٩٧حجم الفجوة عن المتوسط السنوى بحوالى 
أن المتوسط السنوى لحجم الفجوة ) ٤(ويبين جدول .  ألف طن٣١٠,٦حجم الفجوة عن المتوسط بحوالى 

 ٢٠,٧قد بلغ حوالى % ١٠سبة المتوقعة خالل الفترة المدروسة والتى تم التوقع فيها بحل مشكلة البحيرة بن



 )دراسة حاله بحيرة المنزلة(إقتصاديات إنتاج األسماك في البحيرات الشمالية 

 

٢٢٦٣
 بزيادة حجم الفجوة عن ٢٠١٥ ألف طن عام ٥١٢,٩ألف طن، وأن ذلك المتوسط يقع بين حدين أعالهما 

 ونقصت الفجوة عن ٢٠٢٠ ألف طن عام ١٠٩,٣وبلغ أدناهما .  ألف طن٤٩٢,٢المتوسط السنوى بحوالى 
 ألف طن كحد أدنى ١٦,٦ء الذاتى بحوالى  بلغ االكتفا٢٠٢١وبداية عام .  ألف طن٨٨,٦المتوسط بحوالى 

 ألف طن عن المتوسط السنوى، بينما بلغ الحد األقصى لالكتفاء الذاتى حوالى ٤,١بزيادة مقدارها حوالى 
 ألف طن خالل فترة ٢٠,٧ ألف طن عن المتوسط البالغ ٧١٨,٨ بزيادة بلغت ٢٠٢٥ ألف طن عام ٧٣٩,٥
  .                 الدراسة

:تاج السمكى وفقاً لمصادره فى مصر تطور اإلن-  
: تطور اإلنتاج السمكى من البحيرات الشمالية-١  

تبين أن ) ٥(باستقراء بيانات جدول  : األهمية النسبية لمساحة وإنتاجية وإنتاج البحيرات الشمالية-أ
لشمالية من مساحة البحيرات ا% ١,١، %٥٢,٦ ألف فدان تمثل نحو ١٥٠مساحة بحيرة المنزلة بلغت حوالى 

، وتبين أن اإلنتاجية الفدانية لبحيرة المنزلة تأتى فى المرتبة )٢٠١٤ -٢٠١٠(كمتوسط للفترة والجمهورية 
 طن للفدان، وبلغ متوسط اإلنتاج الكلى ٠,٤٤الثالثة للبحيرات الشمالية فقد بلغت اإلنتاجية الفدانية لها حوالى 

رلس فهى تأتى فى المرتبة الثانية للبحيرات الشمالية فى  ألف طن، أما بحيرة الب٦٤,٦لهذه البحيرة حوالى 
من مساحة % ٠,٧٦، %٣٦,١ ألف فدان وتمثل نحو ١٠٣المساحة حيث بلغ متوسط مساحتها حوالى 

 ألف طن، ٥٢,٨البحيرات الشمالية والجمهورية كمتوسط لنفس الفترة، وبلغ متوسط اإلنتاج الكلى لها حوالى 
 طن للفدان وهى تأتى فى المرتبة األولى للبحيرات الشمالية من حيث ٠,٥١ى بإنتاجية فدانية بلغت حوال

وتبين من الجدول أن بحيرة إدكو تأتى فى المركز الثالث حيث بلغت متوسط مساحتها . اإلنتاجية الفدانية
 ٠,٣٧ ألف فدان ولكنها تأتى فى المرتبة األخيرة من حيث اإلنتاجية الفدانية والتى بلغت حوالى ١٧حوالى 

كما تبين أن بحيرة مريوط  تأتى فى .  ألف طن٦,٣طن للفدان بإنتاج كلى بلغ متوسطه السنوى حوالى 
 أف فدان، ولكنها تأتى فى المرتبة الثانية فى ١٥المرتبة األخيرة من حيث المساحة والتى بلغت حوالى 

 ٧تاج السنوى لهذه البحيرة حوالى  طن للفدان، وبلغ متوسط اإلن٠,٤٧اإلنتاجية الفدانية والتى بلغت حوالى 
  . أالف طن

األهمية النسبية لمساحة وإنتاجية وإنتاج البحيريات الشمالية فى مصر كمتوسط للفترة ) ٥(جدول 
)٢٠١٤-٢٠١٠(  

            اإلنتاج
 )ألف طن(

 اإلنتاجية الفدانية
 )فدان/طن(

 من          % 
               إجمالى الجمهورية

 من إجمالى% م        
 البحيرلت الشمالية

 المساحة
)ألف فدان(  البيان 

 المنزلة ١٥٠ ٥٢,٦ ١,١ ٠,٤٤ ٦٤,٦
 البرلس ١٠٣ ٣٦,١ ٠,٧٦ ٠,٥١ ٥٢,٨
 إدكو ١٧ ٦ ٠,١٢ ٠,٣٧ ٦,٣
 مريوط ١٥ ٥,٣ ٠,١١ ٠,٤٧ ٧
 )١(جملة البحيرات الشمالية  ٢٨٥ ١٠٠ - - -
 إجمالى الجمهورية ١٣٦٠٠ - - - -

  .ات الشمالية تشمل بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو ومريوطالبحير) ١(
  . وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكى، أعداد مختلفة:المصدر

) ٦(باستعراض بيانات جدول :  تطور اإلنتاج السمكى من البحيرات الشمالية وفقاً لمصادرها-ب
 كحد أقصى، ٢٠١٣ ألف طن عام ١٤٤,٩ كحد أدنى، ٢٠٠٧ ألف طن عام ١٠٦,١ن أنها تراوحت بين تبي

) ٧(وبتقدير االتجاه العام بجدول ). ٢٠١٤ -٢٠٠٠( ألف طن خالل الفترة ١٢٦بمتوسط سنوى قدر بحوالى 
جاهى، تبين أن هناك إلنتاج البحيرات الشمالية خالل الفترة السابقة وبإدخال متغير انتقالى فى النموذج االت

بناء على الشكل االنتشارى، حيث امتدت  تغير معنوى خالل تلك الفترة وأن هذه الفترة قد إنقسمت إلى فترتين
 وحتى عام ٢٠٠٨، بينما امتدت الفترة الثانية من عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠٠٠الفترة األولى من عام 

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢٦٤
تجاهى أو التغير االتجاهى والتقاطع معاً، وقد ثبتت ،  وأن ثبوت المعنوية االحصائية شمل الميل اال٢٠١٤

  .٠,٧٣ حوالى معنوية النموذج وبلغت قيمة معامل التحديد
 أن المتوسط السنوى لإلنتاج السمكى لبحيرة المنزلة بلغ )٦(تشير بيانات جدول :  بحيرة المنزلة-١

د تبين أن هذا المتوسط يقع بين من إجمالى البحيرات الشمالية، وق% ٤٥,١ ألف طن تمثل نحو ٥٧,٤حوالى 
تبين و. ٢٠٠٥ ألف طن عام ٣٦,٧ وبلغ أدناهما حوالى ٢٠١٣ ألف طن عام ٨١,٤حدين بلغ أعالهما 

أن هناك تغير معنوى خالل فترة الدراسة وأن هذه الفترة قد إنقسمت إلى ) ٧(تقديرات االتجاه العام بجدول 
 ٢٠٠٨، بينما امتدت الفترة الثانية من عام ٢٠٠٧ عام  وحتى٢٠٠٠امتدت الفترة األولى من عام  فترتين

 وأن ثبوت المعنوية االحصائية شمل الميل االتجاهى والتقاطع، وقد ثبتت معنوية النموذج ،٢٠١٤وحتى عام 
  .٠,٨٤وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 

 )٢٠١٤ -٢٠٠٠(خالل الفترة ) ألف طن(تطور إنتاج األسماك  من البحيرات الشمالية ) ٦(جدول 
 %  مريوط % إدكو % البرلس % المنزلة البحيرات الشمالية البيان
٤,٥ ٦,٤ ٦,٣ ٨,٩ ٣٦,٧ ٥١,٨ ٥٢,٥ ٧٤,١ ١٤١,٢ ٢٠٠٠ 
٤,٣ ٦,٢ ٧,٥ ١٠,٩ ٤٠,٩ ٥٩,٢ ٤٧,٣ ٦٨,٤ ١٤٤,٧  ٢٠٠١ 
٤,٠ ٥,٣ ٧,٧ ١٠,٣ ٤٤,٧ ٥٩,٨ ٤٣,٦ ٥٨,٤ ١٣٣,٨ ٢٠٠٢ 
٣,٦ ٤,٩ ٧,٥ ١٠,٢ ٤٠,٩ ٥٥,٥ ٤٧,٩ ٦٥ ١٣٥,٦ ٢٠٠٣ 
٣,٨ ٥ ٦,٨ ٩,١ ٤١,٤ ٥٥,١ ٤٨ ٦٣,٨ ١٣٣ ٢٠٠٤ 
٤,٩ ٥,٣ ٨,٩ ٩,٦ ٤٩,٦ ٥٤ ٣٦,٧ ٣٩,٩ ١٠٨,٧ ٢٠٠٥ 
٤,٨ ٥,٢ ٨,٣ ٨,٩ ٤٨,٩ ٥٢,٩ ٣٨ ٤١,٢ ١٠٨,٣ ٢٠٠٦ 
٤,٢ ٤,٤ ٦,٣ ٦,٦ ٥٤,٩ ٥٨,٣ ٣٤,٧ ٣٦,٨ ١٠٦,١ ٢٠٠٧ 
٤,٠ ٤,٣ ٥,٤ ٥,٩ ٤٨ ٥٢,٣ ٤٢,٦ ٤٦,٥ ١٠٩ ٢٠٠٨ 
٤,٩ ٥,٥ ٥,٥ ٦,٢ ٤٧,٢ ٥٣,٤ ٤٢,٤ ٤٨ ١١٣,١ ٢٠٠٩ 
٤,٥ ٥,٩ ٤,٩ ٦,٥ ٤٤,٧ ٥٩,٥ ٤٥,٩ ٦١,١ ١٣٣ ٢٠١٠ 
٤,٦ ٥,٤ ٥,٥ ٦,٤ ٣٨,٩ ٤٥,٥ ٥١ ٥٩,٨ ١١٧,١ ٢٠١١ 
٥,٨ ٧,٤ ٥,١ ٦,٦ ٤٠,٦ ٥٢,١ ٤٨,٥ ٦٢,٣ ١٢٨,٤ ٢٠١٢ 
٥,٣ ٧,٦ ٤,٣ ٦,٢ ٣٤,٣ ٤٩,٧ ٥٦,٢ ٨١,٤ ١٤٤,٩ ٢٠١٣ 
٥,٧ ٧,٥ ٤,٥ ٥,٩ ٤٨,٤ ٦٤ ٤١,٦ ٥٥ ١٣٢,٣ ٢٠١٤ 
 ٤,٦ ٥,٨ ٦,٣ ٧,٩ ٤٤ ٥٤,٩ ٤٥,١ ٥٧,٤ ١٢٦ المتوسط
                    .أعداد مختلفة،احصاءات اإلنتاج السمكىة العامة لتنمية الثروة السمكية،الهيئوزارة الزراعة واستصالح األراضى،: المصدر

مع ) باأللف طن(لية تقديرات معالم االتجاه الزمنى العام إلنتاج األسماك من البحيرات الشما)  ٧(جدول 
  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(اإلستعانة بالمتغيرات االنتقالية خالل الفترة 

 α1  B1(Xi) α2 Di B2(Xi Di) البيان تجاه العامإلمعادلة ا
معامل 
  ٢التحديد  ر

 قيمة
  ف

 ٦,٠٢- ١٥٣,٥ إنتاج البحيرات
) ٥,٢(*  

- ٩٨,١ 
)-٤,٥(* 

١١,٩ 
)١٢,٧ ٠,٧٣ *)٥,٦ 

 ٥,٤١- ٨٠,٣ المنزلة
)-٥,٨(* 

-٨٤,٨  
)-٤,٨(* 

١١,٠٨ 
)١٦,٩ ٠,٨٤ *)٦,٤٣ 

 ٠,٣٥ - ٥٧,٢٣ البرلس
)-١,٠٢( 

٣٥,٦ 
 ) -٠,٣٣( 

-٢,٠٢ 
)-٠,٩٧ ٠,٢٣ ) ٠,٣٤ 

 ٠,٤٧- ١١,٣١ إدكو
)-٣,٧٦(* 

-٥,٢  
)١,٣٨(  

٠,٤٩ 
)١٢,٤ ٠,٧٨ )١,٤٨ 

 ٠,٢٢- ٦,٣٣ مريوط
)-٣,٨(* 

-٧,٩٢ 
)-٤,٥(* 

٠,٨٧ 
)١٧,٨ ٠,٨٤  *)٥,٧ 

  .٠,٠١وتشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالى .                       *  تشير إلى قيم تاألرقام بين األقواس() 
  ). ٦(حسبت من بيانات جدول :  المصدر

 ألـف   ٥٤,٩ أن متوسط اإلنتاج السمكى للبحيرة بلغ حـوالى          )٦(يوضح جدول   :  بحيرة البرلس  -٢
لفترة المدروسة، وأن هذا المتوسـط يقـع بـين          من إجمالى البحيرات الشمالية خالل ا     % ٤٤طن، تمثل نحو    

 وبتقدير االتجاه   . على الترتيب  ٢٠١١،  ٢٠١٤ ألف طن وذلك عامى      ٤٥,٥،  ٦٤كميتين بلغ أعالهما وأدناهما     
 تبين عدم ثبوت المعنوية االحصائية لكل من التقاطع والميل االتجاهى خالل فترتى الدراسـة     ) ٧(العام بجدول   
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٢٢٦٥
 وحتـى عـام   ٢٠١١، والفترة الثانية من عـام  ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٠٠لى من عام    امتدت الفترة األو   والتى

، مما يشير لعدم وجود تمايز بين الفترتين أى تزامن معادلة الفترة األولى مع معادلة الفترة الثانية فـى                   ٢٠١٤
  . كل من التقاطع والميل لتعطى معادلة الفترة الواحدة غير المقسمة

 أن المتوسط السنوى لإلنتاج السمكى لبحيرة إدكو بلغ )٦(ات جدول تشير بيان:  بحيرة إدكو-٣
المتوسط يقع بين حدين بلغ  من إجمالى البحيرات الشمالية، وأن هذا% ٦,٣  ألف طن، تمثل نحو٧,٩حوالى 

تقديرات االتجاه العام  وتبين. ٢٠٠٨ ألف طن عام ٥,٩ وأدناهما حوالى ٢٠٠١ ألف طن عام ١٠,٩أعالهما 
إنقسمت إلى فترتين بناء على الشكل االنتشارى، ) ٢٠١٤ -٢٠٠٠(أن فترة الدراسة فى النموذج ) ٧(بجدول 

 ٢٠٠٧، بينما امتدت الفترة الثانية من عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠٠٠حيث امتدت الفترة األولى من عام 
ة تغير التقاطع ، وأنه خالل الفترتين ثبتت معنوية التغير فى الميل مع عدم ثبوت معنوي٢٠١٤وحتى عام 

  .             ٠,٧٨وجاء النموذج معنوياً وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 
 ألف ٥,٨ تبين أن المتوسط السنوى إلنتاج البحيرة بلغ حوالى )٦( من جدول : بحيرة مريوط-٤

هما من إجمالى البحيرات الشمالية، وأن هذا المتوسط يقع بين كميتين بلغ أعال% ٤,٦طن، تمثل نحو 
تقديرات االتجاه ) ٧(ويبين جدول .  على الترتيب٢٠٠٨، ٢٠١٣ ألف طن، وذلك عامى ٤,٣، ٧,٦وأدناهما 

الفترة  العام لبحيرة مريوط وجود تغير معنوى خالل فترة الدراسة، وأن هذه الفترة قد إنقسمت إلى فترتين
، وثبتت المعنوية ٢٠١٤تى عام  وح٢٠٠٧، والفترة الثانية من عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠٠٠األولى من عام 

  .٠,٨٤االحصائية للميل االتجاهى والتقاطع، وقد ثبتت معنوية النموذج وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 
تقديرات االتجاه العام إلنتاج البحيرات الشمالية من ) ٨(ومن جهة اخرى تبين النتائج الواردة بجدول 

 ثبت فيها معنوية الفرق بين الفترتين األولى والثانية سواء فى األسماك خالل فترة الدراسة للحاالت التى
 ١٢٦,٤المقطع أو الميل أو األثنين معاً فبالنسبة إلجمالى إنتاج البحيرات الشمالية تبين تناقص اإلنتاج من 

  ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدال١٢٥,٤ًألف طن كمتوسط للفترة األولى إلى 
من متوسط اإلنتاج فى الفترة األولى، ومعدالً متزايداً % ٤,٨متناقصاً خالل سنوات الفترة األولى بلغ نحو 

  .من متوسط اإلنتاج خالل سنوات الفترة الثانية% ٤,٧قدر بنحو 
خالل ) باأللف طن(تقديرات معالم اإلتجاه الزمنى العام إلنتاج األسماك من البحيرات الشمالية ) ٨(جدول 

  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(لفترة ا
  معادلة اإلتجاه العام

 )فترة أولى( 
  معادلة اإلتجاه العام

 إنتاج البحيرات )فترة ثانية( 
α  B (Xi) 

 المتوسط
معدل التغير 

  السنوى
%  α B (Xi) 

 المتوسط
معدل التغير 

  السنوى
% 

 ٤,٧ ١٢٥,٤ ٥,٩ ٥٦,٢ ٤,٨ - ١٢٦,٤ ٦,٠٢- ١٥٣,٥ إجمالى البحيرات
 ١١,٥ ٥٩,٢ ٦,٨ ١٨,٩- ٩,٦ - ٥٦ ٥,٤ - ٨٠,٣ المنزلة
 ٠,٦٣ ٦,٣ ٠,٠٤ ٥,٩ ٠,٦٢- ٩,٧ ٠,٠٦- ١٠,١ إدكو

 ٦,٧ ٦ ٠,٤ ١,٣ ٧,٣- ٥,٥ ٠,٤- ٦,٨  مريوط
    ).٧(حسبت من بيانات جدول  :المصدر

 ألف طن كمتوسط للفترة األولى إلى ٥٦وقد تبين من ذات الجدول تزايد إنتاج بحيرة المنزلة من حوالى 
ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متناقصاً خالل سنوات الفترة  ٥٩,٢ى حوال

من متوسط اإلنتاج فى الفترة األولى، وبمعدل متزايداً خالل سنوات الفترة الثانية قدر % ٩,٦األولى قدر بنحو 
ج من بحيرة إدكو تبين تناقص اإلنتاج من وبالنسبة لإلنتا. من متوسط اإلنتاج فى الفترة الثانية% ١١,٥بنحو 
 ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً ٦,٣ ألف طن كمتوسط للفترة األولى إلى ٩,٧

من متوسط اإلنتاج فى الفترة األولى، بينما زاد % ٠,٦٢متناقصاً خالل سنوات الفترة األولى بمعدل بلغ نحو 
  .من متوسط اإلنتاج فى الفترة الثانية% ٠,٦٣انية بنحو اإلنتاج فى الفترة الث

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢٦٦
 ألف طن كمتوسط للفترة األولى، ٥,٥وباإلشارة لنفس الجدول تبين زيادة إنتاج بحيرة مريوط من حوالى 

ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متناقصاً خالل سنوات الفترة  ٦إلى حوالى 
من متوسط إنتاج الفترة األولى، بينما تغير اإلنتاج بمعدل متزايداً خالل سنوات الفترة % ٧,٣األولى بنحو 

  .من متوسط اإلنتاج فى الفترة الثانية% ٦,٧الثانية، وقدر هذا المعدل بنحو 
  :تطور المتغيرات اإلقتصادية لإلنتاج السمكى لبحيرة المنزلة -
هناك العديد من األصناف السمكية يتم صـيدها مـن          : افاإلنتاج السمكى من بحيرة المنزلة وفقاً لألصن       -١

المصايد المصرية، وتختلف هذه األصناف فى تصنيفها حسب المكان الذى تعيش فيه، وتعيش بعض هذه               
األصناف فى المياه العذبة والبعض األخر فى المياه المالحة مما يؤدى إلى تعدد هذه األصناف، ومن أهم                  

ط والعائلة البورية والجمبرى وغيرها وقد مثلت جزء هاماً مـن مـصايد             األصناف هى البلطى والقرامي   
البحيرة، إلى إنه مع التغيرات المناخية والبيئية التى حدثت فى ظل الصيد الجائر تناقصت بعض األنـواع             

 .مثل الجمبرى والبياض وغيرها
، )٢٠١٤ -٢٠٠٠( الفتـرة   وعند دراسة األهمية النسبية ألهم أصناف األسماك المنتجة من البحيرة خالل          

 ٢٧,٢أن أسماك البلطى تحتل المرتبة األولى فى اإلنتاج بمتوسط سنوى بلـغ حـوالى               ) ٩(إتضح من جدول    
 يقع بين حـدين     من إجمالى إنتاج األسماك فى بحيرة المنزلة، وأن هذا المتوسط         % ٤٧,٣ألف طن تمثل نحو     

 ثـم  .٢٠٠٠ ألف طن عـام  ٣٩,٦ بلغ  حوالى  وحدها األقصى ٢٠٠٥ ألف طن عام     ١٧,٤بلغ أدناها حوالى    
يأتى على الترتيب أسماك القراميط، العائلة البورية، البياض، الجمبرى، مبروك الحشائش بمتوسط سنوى بلـغ         

من % ٢,٢،  %٢,٥،  %٢,٦،  %١٥,٧،  %١٩,٣ ألف طن تمثل نحو      ١,٣،  ١,٤،  ١,٥،  ٩,٠٣،  ١١,١حوالى  
) ١٠(وتشير بيانات اإلتجاه العام إلنتاج البلطـى بجـدول          . دروسةإجمالى إنتاج البحيرة خالل نفس الفترة الم      

وبإدخال متغير انتقالى فى النموذج االتجاهى، يتبين أن هناك تغير معنوى خالل فترة الدراسة وأن هذه الفتـرة    
 ٢٠٠٠قد إنقسمت إلى فترتين إلنتاج البلطى بناء على الشكل االنتشارى، حيث امتدت الفترة األولى من عـام                

وأن المعنويـة االحـصائية     . ٢٠١٤ وحتى عام    ٢٠٠٩، بينما امتدت الفترة الثانية من عام        ٢٠٠٨وحتى عام   
  .٠,٧٦شملت الميل االتجاهى والتقاطع معاً، وقد ثبتت معنوية النموذج وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 

  

  )٢٠١٤-٢٠٠٠(الل الفترة  خ) ألف طن(تطور اإلنتاج الصنفى لألسماك فى بحيرة المنزلة ) ٩(جدول 
 بحيرةالإجمالى  مبروك حشائش الجمبرى البياض العائلة البورية القراميط البلطى السنوات
٧٤,١ ٠,١٩ ١,٠١ ١,٧ ٣,٧ ١١,٦ ٣٩,٦ ٢٠٠٠ 
٦٨,٤ ٠,٦ ٠,٩٦ ١,٧ ٤,١ ١٠,٨ ٣٤,٧ ٢٠٠١ 
٥٨,٤ ٠,٧٣ ٠,٩٢ ١ ٤,٢ ٨,٩ ٢٩,٧ ٢٠٠٢ 
٦٥ ٠,٨١ ١,٠٤ ٢,١ ١٥,٢ ١٣,٥ ٣٠ ٢٠٠٣ 
٦٣,٨ ١,٤ ٣,٩ ٣,٢ ١٥ ٩,٦ ٢٦,٩ ٢٠٠٤ 
٣٩,٩ ١,٢ ٣,١ ٢,٩ ٥,١ ٧,٣ ١٧,٤ ٢٠٠٥ 
٤١,٢ ٤,٢ ٢,٣ ١,٦ ١,٨ ٩,٦ ١٧,٥ ٢٠٠٦ 
٣٦,٨ ٢,٣ ١,٧ ١,٠٣ ٢,١ ٥,٤ ٢٠,٥ ٢٠٠٧ 
٤٦,٥ ١,٩ ٢,٦ ١,٩ ٣,٢ ٥,٧ ٢٥,٦ ٢٠٠٨ 
٤٨ ٣,٤ ٢,٨ ٤ ٤,٧ ٨,٦ ١٨,٨ ٢٠٠٩ 
٦١,١ ٠,٨٥ ٠,٥٠ ٠,٥١ ١٠,١ ١١,٢ ٣٣,٥ ٢٠١٠ 
٥٩,٨ ٠,٤٩ ٠,٥١ ٠,٤٠ ١٠,٣ ١٢,٣ ٣٢,١ ٢٠١١ 
٦٢,٣ ٠,٣٠ ٠,١٩ ٠,١٩ ١٥,٥ ١٦,٥ ٢٦,٨ ٢٠١٢ 
٨١,٤ ٠,٢٢ ٠,١٩ ٠,٠٨ ٢٥,٣ ٢١,٩ ٣١,٤ ٢٠١٣ 
٥٥ ٠,٣٦ ٠,١٤ ٠,٠٥٠ ١٥,٢ ١٣,٥ ٢٣,٣ ٢٠١٤ 
 ٥٧,٤ ١,٣ ١,٤ ١,٥ ٩,٠٣ ١١,١ ٢٧,٢ المتوسط

% ١٠٠ ٢,٢ ٢,٥ ٢,٦ ١٥,٧ ١٩,٣ ٤٧,٣ 
  .وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، احصاءات اإلنتاج السمكى، أعداد مخنلفة: المصدر
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٢٢٦٧
 ألف طن، بينما بلغ أقصى ٥,٤ حوالى ٢٠٠٧ بلغ أدنى إنتاج لها عام أما بالنسبة ألسماك القراميط فقد

االتجاهى االنتقالى ألسماك القراميط خالل   وبدراسة النموذج. ألف طن٢١,٩ حوالى ٢٠١٣إنتاج لها عام 
 وحتى عام ٢٠٠٠الفترة المدروسة، وأن هذه الفترة قد إنقسمت إلى فترتين امتدت الفترة األولى من عام 

، وأن هناك تغير معنوى بين الفترتين شمل التغير ٢٠١٤م  وحتى عا٢٠٠٧، والفترة الثانية من عام ٢٠٠٦
   .٠,٨٧االتجاهى والتقاطع، وقد ثبتت معنوية النموذج وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 

 ألف طن خالل فترة الدراسة وتبين أن هذا ٩,٠٣أما أسماك العائلة البورية فقد بلغ متوسط إنتاجها حوالى 
 ألف ٢٥,٣ حوالى ٢٠١٣ ألف طن، وأقصاها عام ١,٨ حوالى ٢٠٠٦دناها عام المتوسط يقع بين حدين بلغ أ

خالل فترة ) ١٠(وتشير بيانات اإلتجاه العام إلنتاج أسماك العائلة البورية من بحيرة المنزلة جدول . طن
عام الدراسة أن هذه الفترة إنقسمت إلى فترتين بناء على الشكل االنتشارى، حيث امتدت الفترة األولى من 

، وثبتت معنوية التغير ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٠، بينما امتدت الفترة الثانية من عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠٠٠
  .٠,٦٣فى الميل االتجاهى والتقاطع معاً، وجاء النموذج معنوياً وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 

 ألف ٣,٩ أقصى حوالى  وحد٢٠١٤ طن عام ١٤٥بالنسبة ألسماك الجمبرى فقد بلغ أدنى إنتاج حوالى 
 ألف طن، وعند تقدير االتجاه العام إلنتاج أسماك الجمبرى خالل ١,٤ بمتوسط سنوى حوالى ٢٠٠٤طن عام 

 ٢٠٠٠أن هذه الفترة إنقسمت فى النموذج إلى فترتين األولى من عام ) ١٠(فترة الدراسة تبين من جدول 
، وأنه خالل الفترتين ثبتت معنوية التغير ٢٠١٤م  وحتى عا٢٠١٠، والفترة الثانية من عام ٢٠٠٩وحتى عام 

  .٠,٥٥فى الميل والتقاطع أيضاً، وجاء النموذج المقدر معنوياً وبلغت قيمة معامل التحديد حوالى 
 ألف طن خالل فترة الدراسة وتبين أن هذا ١,٥أما أسماك البياض فقد بلغ متوسط إنتاجه السنوى حوالى 

 ألف طن ٤,٠١ وحده األقصى البالغ حوالى ٢٠١٤ طن عام ٥٠ البالغ حوالى المتوسط يقع بين الحد األدنى
لنفس فترة الدراسة، ومن خالل ) ١٠(، وبتقدير االتجاه الزمنى العام إلنتاج سمك البياض جدول ٢٠٠٩عام 

خالل تبين عدم ثبوت المعنوية االحصائية لكل من التقاطع والميل االتجاهى  إدخال متغير إنتقالى فى النموذج
، بينما امتدت الفترة الثانية من ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠٠٠فترتى الدراسة والتى امتدت الفترة األولى من عام 

، مما يشير لعدم وجود فارق بين الفترتين، أى تزامن معادلة الفترة األولى مع ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٠عام 
    .الفترة الواحدة غير المقسمةمعادلة الفترة الثانية فى كل من التقاطع والميل لتعطى معادلة 

 ٢٠٠٠ طن عام ١٩٨ بلغ أدنى قيمة حوالى وجاءت أسماك مبروك الحشائش فى المرتبة األخيرة حيث
ويبين  ألف طن، ٢,٢ بمتوسط سنوى حوالى ٢٠٠٦ ألف طن عام ٤,٢فى حين بلغ حده األقصى حوالى 

ل الفترة المشار إليها ومن خالل إدخال متغير تقديرات االتجاه الزمنى العام إلسماك المبروك خال) ١٠(جدول 
 انتقالى فى النموذج االتجاهى، تبين أن هناك تغير معنوى خالل فترة الدراسة والتى إنقسمت إلى فترتين بناء

، بينما امتدت الفترة ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠٠٠على الشكل االنتشارى، حيث امتدت الفترة األولى من عام 
، وثبتت المعنوية االحصائية لكل من الميل االتجاهى والتقاطع أيضاً، ٢٠١٤حتى عام  و٢٠١٠الثانية من عام 

  .٠,٥٩وقد ثبتت معنوية النموذج المقدر وبلغ معامل التحديد نحو 
إلى تقديرات اإلتجاه العام إلنتاج أهم أصـناف األسـماك مـن            ) ١١(ومن جهة اخرى تشير نتائج جدول       

 للحاالت التى ثبت فيها معنوية الفرق بين الفترتين األولى والثانية سواء فى             بحيرة المنزلة خالل فترة الدراسة    
 ألف طـن كمتوسـط      ٢٦,٩المقطع أو الميل أو األثنين معاً فبالنسبة ألسماك البلطى تبين تناقص اإلنتاج من              

اً خالل سـنوات   ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متناقص         ٢٧,٦للفترة األولى إلى    
مـن  % ٦,٢من متوسط اإلنتاج فى الفترة األولى، ومعدالً متزايداً بلغ نحـو      % ١٤,٥الفترة األولى قدر بنحو     

  . متوسط اإلنتاج خالل سنوات الفترة الثانية

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



 )دراسة حاله بحيرة المنزلة(إقتصاديات إنتاج األسماك في البحيرات الشمالية 

 

٢٢٦٨
مع ) بالطن(تقديرات معالم االتجاه الزمنى العام النتاج أهم أصناف األسماك من بحيرة المنزلة ): ١٠(جدول 

  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(تعانة بالمتغيرات االنتقالية خالل الفترة األس
 معادلة االتجاه العام

 المصدر
α1 B1(Xi) α2 Di B2(Xi Di) 

معامل 
  التحديد 

  ٢ر
  قيمة 

 ف

 ٣,٩- ٤٣,٢ البلطى
)- ٤,٢٤**( 

- ٣٧,٨ 
)- ٥,٢٢**( 

٥,٨ 
)١٠,٨ ٠,٧٦  )**٥,٣٥ 

 ٠,٦٩-  ١٢,٧ القراميط
)- ٢,٥١**( 

-٣٤,٨ 
)- ٦,٨**( 

٣,٧ 
)٢٢,٦ ٠,٨٧ )**٧,٤ 

  العائلة
 ٠,٢٦ ٥,٩٨ البورية

)٠,٢٨(  
-٣٥ 

)- ٣,١٩**( 
٣,٣ 

)٥,٦ ٠,٦٣ )*٢,٥٦ 

 ٠,٢٧ ٠,٠٦ الجمبرى
)١,٩١(  

٦,٩ 
)٢,٦١*(  

-٠,٨٣ 
)- ٤,٠١ ٠,٥٥ )**٣,١٦ 

 ٠,٠٢١ ١,٨ البياض
)٠,١٤( 

٦,١ 
)٢,١١( 

-٠,٦١ 
)٢,٦١ ٠,٤٤ )٢,١٣ 

 مبروك
 ٠,٣٢ ٠,١٤ - الحشائش

)٢,٨٠*( 
٩,٤  

)٢,٦٨*(  
-١,٠ 

)-٤,٨٢ ٠,٥٩  )**٣,٣ 

   ٠,٠٥، ٠,٠١وتشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالى (*) ، (**)      .األرقام بين األقواس تشير إلى قيم ت() 
  ).٩(حسبت من بيانات جدول  : المصدر

ولـى،   ألف طن كمتوسط للفترة األ    ١٠,٢وقد تبين من ذات الجدول زيادة إنتاج سمك القراميط من حوالى            
 ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متناقصاً خالل سنوات الفترة               ١١,٩إلى حوالى     

من متوسط اإلنتاج فى الفترة األولى، وبمعدل متزايداً خـالل سـنوات الفتـرة       % ٦,٩األولى بمعدل بلغ نحو     
  . من متوسط االنتاج فى الفترة الثانية% ٢٧الثانية بلغ نحو 

 ألف طن كمتوسط للفترة األولـى إلـى         ٥,٩وبالنسبة إلنتاج أسماك العائلة البورية تبين تزايد اإلنتاج من          
 ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متزايداً خالل الفترتين األولـى والثانيـة                  ١٥,٣

   .من متوسط اإلنتاج على الترتيب% ٢٦,٨، %٤,٤بمعدل بلغ نحو 
من بحيرة المنزلة ) ألف طن(تقديرات معالم االتجاه الزمنى العام إلنتاج أهم أنواع األسماك ) ١١(جدول 

  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(خالل الفترة 
  معادلة االتجاه العام

 )فترة اولى( 
  معادلة االتجاه العام

 مصدر االنتاج )فترة ثانية(
α  B (Xi) 

معدل التغير  المتوسط
 α   B (Xi)  %السنوى

 المتوسط
معدل التغير 

  وى السن
%  

٣,٩- ٤٣,٢ البلطى  ١٤,٥ - ٢٦,٩  ٦,٢ ٢٧,٦ ١,٧ ٧,٩ 
٠,٧ - ١٢,٧ القراميط  ٦,٩ - ١٠,٢  ٢٧ ١١,٨ ٣,٢ ٢٤,١ 

 ٢٦,٨ ١٥,٣ ٤,١ ٣٥,٦ ٤,٤ ٥,٩ ٠,٢٦ ٥,٩٨ العائلة البورية
٠,٥٤- ٧,٤ ١٤,٢ ١,٩ ٠,٢٧ ٠,٦٠ الجمبرى  ٤٩- ١,١  
 ١٠ ٠,٤٤ ٠,٠٤٤ ٠,٥٦ ١٨,٨ ١,٧ ٠,٣٢ ٠,١٤ المبروك
  ).١٠( حسبت من بيانات جدول :المصدر 

 ألف طـن كمتوسـط للفتـرة        ١,٩تبين تناقص إنتاج سمك الجمبرى من حوالى        ) ١١(وباإلشارة لجدول   
ألف طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متزايداً خـالل سـنوات    ١,١األولى إلى حوالى 
من متوسط اإلنتاج فى الفترة األولى، بينما تغير اإلنتاج بمعدل          % ١٤,٢در هذا المعدل بنحو     الفترة األولى، وق  

كما تبـين مـن نفـس       . من متوسط اإلنتاج فى الفترة الثانية     % ٤٩متناقصاً خالل سنوات الفترة الثانية بنحو       
 ألـف  ٠,٤٤إلى حوالى  ألف طن كمتوسط للفترة االولى، ١,٧الجدول زيادة انتاج أسماك المبروك من حوالى     

طن كمتوسط للفترة الثانية، هذا وقد أظهر اإلنتاج معدالً متزايداً خالل سنوات الفترة االولى والثانيـة، وقـدر                  
  .    من متوسط اإلنتاج خالل الفترتين على الترتيب% ١٠، %١٨,٨هذا المعدل بنحو 
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٢٢٦٩
 : نزلةالكفاءة االنتاجية للصياد ومراكب الصيد العاملة فى بحيرة الم -٢
تتمثل اإلمكانيات البشرية فى أعداد الصيادين لبحيرة المنزلة، وتشير بيانات جـدول            : اإلمكانيات البشرية   - أ

 -٢٠٠٠( ألف صـياد خـالل الفتـرة         ٢,٦إلى أن المتوسط السنوى ألعداد الصيادين بلغ حوالى         ) ١٢(
 وأدناهما بلغ   ٢٠٠٠ عام    ألف صياد  ١٠,٢، وأن هذا المتوسط يقع بين حدين أعالهما بلغ حوالى           )٢٠١٤
 ألف صياد وقد يرجع     ٢,٣،  ٧,٦، بزيادة ونقص عن المتوسط بلغ حوالى        ٢٠١٣ صياد عام    ٣٠٥حوالى  

هذا اإلنخفاض لتخلف عدد كبير من الصيادين عن تجديد رخصهم ولجوءهم للصيد المخالف، وبالتالى ال               
وبتقدير اإلتجاه العام تبـين أن      . حيرةيجوز حسابهم ضمن احصاءات أعداد الصيادين العاملين بمصايد الب        

من المتوسط السنوى   % ١٣,٥ صياد، وبمعدل بلغ نحو      ٣٤٩,٣هناك تناقص معنوى احصائياً بلغ حوالى       
  .خالل فترة الدراسة

 ٥٩,١أن المتوسط السنوى للكفاءة اإلنتاجية للصياد خالل الفترة السابقة بلغت حـوالى            ) ١٢(ويبين جدول   
 ٢٠١٣،  ٢٠٠٠ طن للـصياد، وذلـك عـامى         ٢٦٦,٨،  ٧,٢المتوسط يقع بين الحدين     طن للصياد، وأن هذا     

كما يشير  .  طن للصياد على الترتيب خالل نفس الفترة       ٢٠٧,٧،  ٥١,٩بنقص وزيادة عن المتوسط بلغ حوالى       
 طن للصياد، وبمعـدل نمـو سـنوى بلـغ نحـو      ١٣,٨االتجاه العام أن هناك زيادة معنوية احصائياً بحوالى   

  . من المتوسط السنوى خالل نفس الفترة% ٢٣,٣
 تتمثل اإلمكانيات المادية لبحيرة المنزلة فى عدد مراكب الصيد العاملة وأدوات الصيد             :اإلمكانيات المادية  -  ب

وإتضح من البيانات الخاصة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن مراكـب            . المستخدمه فى هذه العملية   
أن المتوسـط   ) ١٢(ويبـين جـدول     . ب شراعية ليس لها موتور درجة ثالثة      الصيد المستخدمه هى مراك   

 مركـب،  ٣٢٥٠بلغ حـوالى  ) ٢٠١٤ -٢٠٠٠(السنوى لعدد مراكب الصيد العاملة للبحيرة خالل الفترة    
 مركـب وذلـك عـامى     ١٥٨١،  ٩٣٧٩وأن هذا المتوسط يقع بين حدين أعالهما وأدناهما بلغ حـوالى            

 مركب خالل نفس الفترة، وقـد       ١٦٦٩،  ٦١٢٩يادة ونقص بلغ حوالى      على الترتيب، بز   ٢٠١٣،  ٢٠٠٠
شير االتجاه العام   وي. يعزى ذلك لمصادرة مراكب صيد بعض الصيادين الذين تخلفوا عن تجديد رخصهم           

 .لعدد مراكب الصيد العاملة أن هناك تناقص غير معنوى احصائياً
صيد العاملة فى بحيرة المنزلة خالل الفترة تطور الكفاءة اإلنتاجية للصياد ولمراكب ال): ١٢(جدول 

)٢٠١٤-٢٠٠٠(  
  )١(عدد الصيادين السنوات

 )صياد(
الكفاءة اإلنتاجية للصياد 

 )صياد/طن(
عدد مراكب الصيد 

 )وحدة(العاملة 
الكفاءة اإلنتاجية لمركب 

 )مركب/طن(الصيد 
٧,٩ ٩٣٧٩ ٧,٢ ١٠٢٤٢ ٢٠٠٠ 
٢١ ٣٢٦٠ ١٠ ٦٨١٥ ٢٠٠١ 
٢٤,٦ ٢٣٧٧ ١٧,٤ ٣٣٦٧ ٢٠٠٢ 
١٤,٩ ٤٣٧٦ ٢٠,٦ ٣١٥٥ ٢٠٠٣ 
٢١ ٣٠٣٣ ٢٣,١ ٢٧٥٧ ٢٠٠٤ 
١٣,٢ ٣٠١٣ ١٧,٤ ٢٢٩٢ ٢٠٠٥ 
١٦,٧ ٢٤٦٩ ٢٦,٦ ١٥٥١ ٢٠٠٦ 
٥,٨ ٦٢٨٨ ٢٢ ١٦٧١ ٢٠٠٧ 
١٨,٥ ٢٥٠٩ ٢١,٧ ٢١٤٣ ٢٠٠٨ 
١٨,٥ ٢٦٠٠ ٣٨,٢ ١٢٥٧ ٢٠٠٩ 
٢٥,٨ ٢٣٧٠ ٥٦,٨ ١٠٧٦ ٢٠١٠ 
٣٠,٤ ١٩٦٩ ٤٤,٤ ١٣٤٦ ٢٠١١ 
٣٣,٢ ١٨٧٧ ١٦٠,٥ ٣٨٨ ٢٠١٢ 
٥١,٥ ١٥٨١ ٢٦٦,٨ ٣٠٥ ٢٠١٣ 
٣٣,٥ ١٦٤٢ ١٥٤,٦ ٣٥٦ ٢٠١٤ 
 ٢٢,٤ ٣٢٥٠ ٥٩,١ ٢٥٨١ المتوسط

  .تشمل الصيادين المرخصين فقط والتشمل غير المرخصين لعدم توافر بيانات رسمية عن اعدادهم) ١(
  .عدد المراكب/إنتاج البحيرة= مراكب الصيد لالكفاءة اإلنتاجية        .عدد الصيادين/إنتاج البحيرة= نتاجية للصيادالكفاءة اإل
  .وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءت اإلنتاج السمكى، أعداد مختلفة: المصدر

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢٧٠
االتجاه الزمنى العام لتطور الكفاءة اإلنتاجية للصياد ولمراكب الصيد العاملة لبحيرة المنزلة ) ١٣(جدول 

  )٢٠١٤-٢٠٠٠(ل الفترة خال
معامل التحديد  معادلة اإلتجاه العام البيان

 ٢ر
معدل النمو 

 %السنوى 
  ١س٣٤٩,٣ – ٥٠٠٣ = هـ^ص )صياد(عدد الصيادين 

)                     -٥,٩(* 
١٣,٥ - ٠,٧٤  

  الكفاءة اإلنتاجية للصياد 
 )صياد/ طن(

    ١س١٣,٨ + ٥٤,١-  = هـ^ص
)                    ٣,٩(*              

٢٣,٣ ٠,٥٧ 

  عدد مراكب الصيد العاملة 
 )وحدة(

    ١س١٤٥,٨ - ٤٠٥٠,٨ = هـ^ص
)                       -٢             ( 

٠,٢٤ - 

الكفــاءة اإلنتاجيــة لمراكــب 
 )مركب/ طن(الصيد 

    ١س١,٧+ ٩,٠٩ = هـ^ص
)                -٢,٨(*              

٧,٦ ٠,٤٠ 

  .٠,٠١وتشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالي .            * ن القوسين تشير إلى قيم تاألرقام بي() 
  ).١٢(حسبت من بيانات جدول : المصدر

  

ويوضح نفس الجدول أن المتوسط السنوى للكفاءة اإلنتاجية لمراكب الصيد خالل فترة الدراسة بلغ حوالى               
 طنـاً للمركـب عـام       ٥١,٥ع بين الحد األعلى البالغ حـوالى       طناً للمركب، وتبين أن ذلك المتوسط يق       ٢٢,٤
بزيادة ونقص عن المتوسـط بلـغ حـوالى         . ٢٠٠٧ طن للمركب عام     ٥,٨، والحد األدنى بلغ حوالى      ٢٠١٣
وبتقدير االتجاه العام للكفاءة اإلنتاجية للمراكـب بجـدول         .  طن على الترتيب خالل نفس الفترة      ١٦,٦،  ٢٩,١

مـن  % ٧,٦ طن للمركب، وبمعدل نمو سنوى بلغت نحو  ١,٧ة معنوية بلغت حوالى     تبين أن هناك زياد   ) ١٣(
  .المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة

فـى  ) Ŷi(قتصادية المؤثرة على اإلنتاج الـسمكى       إليمكن تحديد أهم العوامل ا    : محددات اإلنتاج السمكى   -٣
، وكفاءة إنتاجية   )x1(الصيادين   والتى تم حصرها فى عدد       ،)٢٠١٤ -٢٠٠٠(فترة  البحيرة المنزلة خالل    

، وكفاءة إنتاجية مركب الصيد العاملة      )x3(، وإجمالى عدد مراكب الصيد العاملة فى البحيرة         )x2(الصياد  
)x4 .(         وبتحليـل اإلنحـدار     .وقد تم إستخدام أسلوب اإلنحدار المتعدد فى الصورة اللوغاريتمية المزدوجة 

  :ماذج تمثيالً للعالقة هو النموزج اللوغاريتمى التالىخالل الفترة السابقة تبين أن أفضل الن
LnŶi  = Ln – 0.05 + 1.01 Ln x3i + 1.01 Lnx4i             
                                    (60.5)**         (69.1)**    
                      F = 2406                      R-2 = 0.99    

  .لتقديرية إلجمالى اإلنتاج السمكى من بحيرة المنزلة بالطن فى السنةالقيمة ا = Ŷi: حيث
      i X3 = عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة المنزلة بالوحدة فى السنة.  
      i X4 = مركب/ كفاءة مراكب الصيد فى بحيرة المنزلة طن.  

        I = ١٥، ....٣، ٢، ١   
 عالقة طردية بين كمية اإلنتاج السمكى لبحيرة المنزلة وإجمالى عـدد  وتشير نتائج هذا النموذج إلى وجود 

الصيد العاملة وكفائتها وبما يتفق مع المنطق االقتصادى، كما بلغت قيمة المرونـة اإلنتاجيـة لعـدد                  مراكب
 على الترتيب، مما يدل على أن زيادة مراكب الصيد وكفائتهـا       ١,٠١،  ١,٠١المراكب وكفاءة المركب حوالى     

لكـل عنـصر علـى      % ١٠,١،  %١٠,١تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج السمكى للبحيرة بنـسبة          % ١٠نسبة  ب
% ١٠ بمعنى أن زيادتهما معاً بنسبة       ٢,٠٢كما تؤكد هذه الدالة على أن المرونة الكلية تقدر بحوالى           . الترتيب

 %. ٢٠,٢يكون من المتوقع زيادة إجمالى اإلنتاج السمكى للبحيرة نحو 
أوضحت نتائج دالة إنتاج البحيرة خالل فتـرة  :  إنخفاض اإلنتاج السمكى من بحيرة المنزلة     أسباب -

الدراسة على أن أهم العوامل التى تؤدى لزيادة اإلنتاج السمكى من مصايد البحيرة تتمثل فـى زيـادة عـدد                    
عام لبيانات تلك المتغيرات    مراكب الصيد العاملة وزيادة كفائتها اإلنتاجية، فى حين تبين من معادالت االتجاه ال            
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٢٢٧١
إتخاذ عدد مراكب الصيد العاملة بمصايد البحيرة اتجاهاً عاماً متناقصاً ولم تثبت المعنوية االحـصائية، بينمـا              

من % ٧,٦مركب بمعدل نمو سنوى بلغ نحو       /  طن ١,٧أخذت كفاءة المراكب إتجاهاً عاماً متزايداً بلغ حوالى         
مركب ألن هناك عدد كبيراً من الصيادين تخلفـوا عـن تجديـد             /  طن ٢٢,٤المتوسط السنوى البالغ حوالى     

  .الرخصة وقد يرجع ذلك ألن مراكب الصيد العاملة حالياً ال تتحمل أكثر من صياد واحد
  : أهم المشاكل التى تواجه بحيرة المنزلة فى مصر-
كلة من خالل ما يسمى بتقييم      تدهور البيئة وتلوثها نتيجة إقامة المشروعات عليها ويمكن مواجهة هذه المش           .١

 .األثر البيئى
تقلص مساحة البحيرة بالتعدى على المسطح المائى بإقامة األحواش والسدود وغيرها من عمليات التجفيف               .٢

 : والردم مما يؤدى إلى إختناق األحياء المائية ونفوقها، ويمكن معالجة ذلك
    مثـل مـستنقعات الحـشائش،        ومتنوعـة  تلفة حيث تحتضن نظم بيئية مخ     محمية طبيعية  بأعالن البحيرة 

 . )٢(والجزر والمالحات، والمسطحات الرملية، والمياه المفتوحة،
  عدم السماح بإنشاء الطرق أو المشاريع اإلقتصادية أو السكانية إال علي بعد مناسب من شواطئ البحيرة للحد

  .من تناقص مساحة البحيرة
مها البوص وورد النيل وبعض النباتات األخـرى بـسبب الـصرف       انتشار العديد من النباتات المائية وأه      .٣

لذلك فإنـه ال بـديل   .  يوما١١ًالزراعى بشكل لم يسبق له مثيل وأن خطورته تتمثل في أنه يتضاعف كل      
عن تطبيق المكافحة البيولوجية للقضاء علي ورد النيل المنتشرة في البحيرة أسوة بما تم في بحيرة إدكـو                  

 .  )٥(%٨٥لمكافحة البيولوجية فيها بنسبة ومريوط حيث تمت ا
أعلى من معدالت النمو الطبيعى لألسماك،      حيث تكون معدالت الصيد     تأثر مصايد البحيرة بالصيد الجائر       .٤

مما يؤدى النخفاض دخـل     . وبالتالى تتأثر مصايد البحيرة من تجديد مخزونها السمكى بالزريعة الطبيعية         
وفى جميع الحاالت فإنه يجب منـع الـصيد الجـائر            .ة واالجتماعية الصياد وتردى أوضاعهم اإلقتصادي   

والمخالف بتطبيق أحكام القانون التى تجرم هذه الظاهرة، مع تعويض البحيرة عن النقص فـى مخزونهـا       
  .)١(من األنواع اإلقتصادية، بإمدادها بالزريعة من المفرخات السمكية

رف الصحى والزراعى والصناعى الغير معالج تقدر تلوث مياه البحيرة بعدة ملوثات ناجمة عن الص .٥
مما يؤدى لحدوث خلالً بيولوجياً قد يعرض األسماك  )٤( مليون متر مكعب من المياه الملوثة ٣بحوالى 

ألمراض كثيرة وبصفة خاصة السراطانية منها والطفيلية التى قد تنتقل إلى األنسان عند تناولها مثل 
 .  )٣(حياناً إختفاء بعض األنواع أو النفوق الجماعى لألسماكالديدان الطفيلية الشرطية وأ

ولذا يوصى البحث التخلص من ملوثات مياه الصرف بأساليب فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية منفردة أو 
   .متجمعة

  :التوصيات
 الرشيد  الصيدزيادة عدد مراكب الصيد العاملة بالمصايد وزيادة كفائتها اإلنتاجية، من أجل تحقيق  -١

 .وزيادة اإلنتاج
 حيث تحتضن نظم يجب وقف عملية التجفيف والردم التى يقوم بها األفراد بإعالن البحيرة محمية طبيعية -٢

 مثل مستنقعات الحشائش، والمالحات، والمسطحات الرملية، والمياه  ومتنوعةبيئية مختلفة
 .والجزر  المفتوحة،

تعويض البحيرة عن النقص فى  النيل المنتشرة في البحيرة وتطبيق المكافحة البيولوجية للقضاء علي ورد -٣
  .مخزونها السمكى من األنواع االقتصادية، وإمدادها بالزريعة من المفرخات السمكية

 .التخلص من ملوثات مياه الصرف الصحى بأساليب فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية، منفردة أو متجمعة -٤
ع المخالفة حتى يتمكنوا من صرف المخلفات السائلة بعد إنشاء مصرف خاص للشركات والمصان -٥

  . معالجتها  وإستخدامها فى مشاريع أخرى مثل الوقود الحيوى

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢٧٢
  الملخص 

تتعرض بحيرة المنزلة فى السنوات األخيرة لكثير من المشاكل أدت إلى إنخفاض المساحة الكلية بها من 
، باإلضافة إلى التلوث التى فاض اإلنتاج السمكى ألف فدان وبالتالى إنخ١٣٠ ألف فدان إلي حوالي ٧٥٠

الجوانب الفنية واإلقتصادية لإلنتاج السمكى بالبحيرة،  لهذا استهدف البحث دراسة .تتعرض له تلك البحيرة
لمعرفة أفضل الطرق التى تساعد على زيادة الطاقة اإلنتاجية والمحافظة عليها من التلوث، وكانت أهم النتائج 

  : تالىعلى النحو ال
من إجمالى % ٨٤,٦ مليون طن بنسبة تمثل نحو ١,١بلغ متوسط اإلنتاج الكلى من األسماك فى مصر  .١

 مليون طن، كما بلغ متوسط حجم الفجوة من األسماك ١,٣االستهالك الكلى لألسماك، والبالغ حوالى 
خالل فترة  %٨٢,٢ األسماك فى مصر بنحو من وقدرت نسبة االكتفاء الذاتى ألف طن، ٢٣٠ بحوالى
 .الدراسة

 ألف ١٥، ١٧، ١٠٣، ١٥٠ مساحة كالً من بحيرة المنزلة، البرلس، إدكو، مريوط حوالى بلغ متوسط .٢
 ٢٨٥من مساحة البحيرات الشمالية البالغة حوالى % ٥، %٦، %٣٦,١، %٥٢,٦فدان    تمثل نحو 

 المصرية البالغة من جملة مساحة المصايد% ٠,١١، %٠,١٢، %٠,٧٦، %١,١وتمثل نحو . ألف فدان
 مليون فدان، ومتوسط اإلنتاجية الفدانية لبحيرة البرلس، مريوط، المنزلة، إدكو بلغت حوالى ١٣,٦حوالى 
 . طن للفدان٠,٣٧، ٠,٤٤، ٠,٤٧، ٠,٥١

وبدراسة تطور اإلنتاج السمكى للبحيرات الشمالية وفقاً لمصادرها اتضح أن متوسط اإلنتاج الكلى منه  .٣
ف طن، ومتوسط اإلنتاج لكالً من بحيرة المنزلة، البرلس، إدكو، مريوط بلغ حوالى  أل١٢٦بلغ حوالى 

 .من اإلنتاج الكلى% ٤,٦، %٦,٣، %٤٤، %٤٥,١ ألف طن، تمثل نحو ٥,٨، ٧,٩، ٥٤,٩، ٥٧,٤
ومن نتائج أهم األصناف األسماك المنتجة من بحيرة المنزلة تبين أن متوسط إنتاج كالً من سمك البلطى،  .٤

، ١,٥، ٩,٠٣، ١١,١، ٢٧,٢ط، العائلة البورية، البياض، الجمبرى، مبروك الحشائش بلغ حوالى القرامي
من إجمالى إنتاج % ٢,٢، %٢,٤، %٢,٦، %١٥,٧، %١٩,٣، ٤٧,٣ ألف طن، ويمثل نحو ١,٣، ١,٤

 . ألف طن٥٧,٤البحيرة البالغ حوالى 
السمكى من بحيرة المنزلة تتمثل فى زيادة تشير دالة اإلنتاج أن أهم العوامل التى تؤدى لزيادة اإلنتاج  .٥

يكون من المتوقع % ١٠ن زيادتهما معاً بنسبة عدد مراكب الصيد العاملة وزيادة كفائتها اإلنتاجية، حيث أ
 %. ٢٠,٢زيادة إجمالى اإلنتاج السمكى للبحيرة نحو 

 ولم تثبت المعنوية تبين معادلة اإلتجاه العام تناقص عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة المنزلة .٦
مركب بمعدل بلغ نحو /  طن١,٧اإلحصائية، بينما أخذت كفاءة المراكب إتجاهاً عاماً متزايداً بلغ حوالى 

 .مركب/  طن٢٢,٤من المتوسط السنوى البالغ حوالى % ٧,٦
 تدهور البيئة وتلوثها نتيجة إقامةيوجد العديد من المشاكل التى تتعرض لها بحيرة المنزلة أهمها  .٧

وغيرها من مشاكل تؤدى   انتشار العديد من النباتات المائية، تقلص مساحة البحيرة،المشروعات عليها
  .إلنخفاض اإلنتاجية

  :المراحع
  :مراجع باللغة العربية: أوالً
دراسة اآلثار االقتصادية للصيد الجائر فى المـصايد المـصرية          "أحمد حسام الدين محمد نجاتى فرحات،        .١

 ، رسالة دكنوراه، قسم االفتصاد الزراعـى، كليـة        "حالتى البحر األبيض المتوسط وبحيرة المنزلة     لى  مع التطبيق ع  
 .١٩٩٩الزراعة، جامعة األزهر، 

أغـسطس  / ، نـشرت فـى يوليـو      ٦٩جريدة الصياد العدد    "أبعاد الهدر البيئى  "أحمد عبد الوهاب برانية،      .٢
 .على موقع األتحاد التعاونى للثروة المائية .٢٠١٤
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٢٢٧٣
، المنظمـة العربيـة     "دراسة حول أمراض األسماك فى الوطن العربى      "،  )وأخرون(مة محجوب كرار    بس .٣

 . ٢٠٠٨الزراعية،  للتنمية
، مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل إمبابـة، إدارة الـسموم،            )وأخرون(محمود أبو النصر رشيد      .٤

قيلة الضارة فى بعض بحيـرات مـصر،   التقرير العلمى الثالث، رصد مستوى تلوث األسماك بالمعادن الث  
 .٢٠٠٢وزارة الصحة والسكان مايو 

 يونيه/ ، جريدة الصياد العدد العشرين، مايو     "التعديات على بحيرة المنزلة   "األتحاد التعاونى للثروة المائية،      .٥
٢٠٠٣. 

  الثالثة، لبرنامجوزارة الدولة لشئون البيئة، األدارة المركزية لنوعية المياه، ملخص تقارير الرحلة الحقلية .٦
 .٢٠١٥الرصد البيئى للبحيرات المصرية، بحيرة المنزلة، التقرير السنوى فبراير  .٧
وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، احصاءات اإلنتاج الـسمكى،              .٨

 .أعداد مختلفة
نـشرة تقـديرات الـدخل      " الزراعى،   وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لإلقتصاد       .٩

  .أعداد مختلفة ،"الزراعى
  : ثانياً مراجع باللغة األنجليزية

10- Guajarati. D. (1978): Basic Econometrics. McGraw Hill Kogakusha. Ltd.Tokyo. 
  
  

The Economics of Fish Production in North Lakes 
(Case Study in Manzala Lake) 
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Agric Economics Research Institute 

Summary: 
The study problem: Manzala Lake is attacked in last years to a lot of problem 

which led to decrease its total area From 750 thousands to 130 thousands faddan 
which lead to decrease total production in addition to the pollution which attacks this 
lake and push the researcher to stop for studying the reasons of This production 
deterioration in this lake. Then developing its appropriate solutions. and was the most 
important results as follows: 

The average of total production of fishes in Egypt 1.1 million tons whish 
represented about 84.6% of the total consumption of fish. and bout 1.3 million tons. 
as the average size of the gap of fish about 230 thousand tons. and estimated the 
proportion of self- sufficiency of fish in Egypt about 82.2% during the study period. 

The average area reached to the lake Manzala. Borollos. Edco and Mareotis 
about 150. 103.17. 15 thousands acre which represented about 52.6%. 36.1%. 6%. 
5% of the lakes in northern area about 285 thousands acre. and represented about 
1.1%. 0.76%. 0.12%. 0.11% of the total area of the Egyptian fish about 13.6 million 
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٢٢٧٤
acre. and the average productivity feddan of lake Borollos. Mareotis. Manzala and 
Edco amounting to about 0.51. 0.47. 0.44. 0.37 tons per acre. 

A study of the evolution of fish production of the Northern lakes according to 
confiscate is found that the average total production of it was about 126 thousand 
tons.. The average production for Lake Manzala. Borollos. Edco and Mareotis around 
57.4. 54.9.7.9. 5.8 thousand tons. represented about 45.1%. 44%. 6.3%. 4.6% of the 
total production. 

Average production of tilapia. catfish. mullet. whiting. shrimp. and grass carp 
amounted about 27.2. 11.1. 9.03. 1.5. 1.4. 1.3 thousand tons. represented about 
47.3%. 19.3%. 15.7%. 2.6%. 2.4%. 2.2% of the total production lake. and about 57.4 
thousand tons.  

Production function indicate that the most important factors that led to increase 
the production of fish from lake Manzala represented by increasing the number of 
fishing boats operated and by increasing productivity effeciency as they increased 
together by 10% they would be expected to increase total fish production of the fish 
lake about 20.2%. 

 The general trend showed equation decreasing in number of fishing boats 
operated in Manzala Lake and did not prove significant statistically. While it took the 
efficiency of boats a growing trend reached about 1.7 ton/ boat reached rate about 
7.6% of the annual average  of about 22.4 ton/boat. 

There are many problems that Facig Manzala Lake. The most important are 
environ mertal detorioration and Contamination decrease lake area. increase a lot of 
Aquatic plants and else from problems which lead to lower productivity.       
 


